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 Komposzt alkalmazása Dél-Európában 

Az alkategória főbb jellemzői: 

A komposztok jelentősen megnövelik a talaj szervesanyag-tartalmát, ami a talajminőség egyik 
legfontosabb mutatója, amely éppen ellenkezőleg csökken a világ számos régiójában. A 
komposzt számos olyan vegyületet tartalmaz, amely befolyásolja a talaj biológiai folyamatát, 
javítva a fizikai és kémiai tulajdonságokat. A humátok javítják a talaj szerkezetét, ezáltal a 
növényi gyökerek könnyebben behatolhatnak. A gyökérnövekedés javulása, a fák stabilitása 
növekszik és a vízfeszültség csökken. A komposzt talajhoz adásának további előnyei a talaj 
biológiai aktivitásának elősegítése, az eróziós veszteségek csökkentése, a térfogat sűrűség 
csökkentése, a szerkezeti stabilitás, a tápanyagok elérhetőségének és a növények által történő 
felvételének javítása, a víztartó képesség növelése. A komposzt használata tőzegpótlóként is 
érdekes, különösen az utóbbi időben növekvő aggodalom miatt mivel tőzegkitermelés a 
tőzegterületek természetes élőhelyeinek a károsításával jár, így az alternatív szubsztrátok 
alkalmazása egyre inkább elfogadottá válik. A komposztokat azonban önmagában alig lehet 
használni termesztő közegként; használata előtt csírázási tesztet vagy a komposzt anyag 
elemzést mindenképpen el kell végezni az alkalmazhatóság megállapításához, mert a túlzott 
sótartalom miatt gyakran elpusztíthatja vagy károsíthatja a növényeket. 

 

Kiindulási anyag 

Szerves hulladékok, ideértve a települési szilárd hulladék szerves frakcióit, az elkülönített városi 
gyűjtésből származó zöld maradványokat, a szennyvíztisztító telepek dehidratált szennyvizeit, az 
élelmiszer-hulladékokat, a zöld hulladékokat, a gazdaságok trágyáját, a szalmát és az algákat 

 

Hogyan lehet előállítani? 

A komposztálás a szerves hulladék lebontási folyamata az aerob baktériumok, gombák és más 
szervezetek tevékenységének eredményeként. A jó komposztálási eljárás eléréséhez 
megfelelőnek kell lennie a széndús alapanyagok és az N-tartalmú alapanyagok arányának. A 
hőmérséklet, a CO2 és a nedvességtartalom is fontos paraméter. A halom levegőztetéséhez és 
homogenizálásához időről időre át kell fordítani. A halom nyomon követése és átforgatása több 
időt és munkát igényel a gazdálkodó számára. A gazdálkodónál végzett komposztálás során a 
trágya szilárd frakció minősége optimalizálható a különböző felhasználásokhoz, mint 
termésnövelő / talajjavító, és csökkenthető a tápanyagveszteség a tárolás során. A termék 
komposztálása (önmelegedése) 70 °C-ot meghaladó hőmérsékleten csak akkor lehetséges, ha a 
sertéstrágya legfeljebb 30 tömeg% szilárd frakcióját használják fel. Ez aztán kombinálható a 
szarvasmarha-hígtrágya, a szalma, a lótrágya vagy a baromfitrágya szilárd frakciójával, hogy 
megfelelő szerkezetet és optimális C / N arányt kapjon. Egyes technológiák növényi biomasszát 
vagy zöldség-, gyümölcs- és kerthulladékot vagy zöldhulladék-komposztot is előállítanak. Ez 
többnyire egy zárt, több alagútból álló rendszerben történik, amelyeket külön lehet lezárni és 
levegőztetni (nagy kapacitás). Az anyag sorokban is elhelyezhető a padlón, és kézzel átforgatható 
.  
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Tipikus tápanyag tartalom és hozzáférhetősége a növények számára  
A komposzt termék általában az alábbi tápanyagokat tartalmazza: 0.8-2.4% N (sz.a.), 0.7-2.3% 
P2O5  (sz.a.), 1.3-1.8% K2O (sz.a.) körülbelül 40% nedvesség tartalom. 

 

Példák a NUTRIMAN Gazda Platformon:   

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210 (Olaszország)  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260 (Olaszország) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540  (Franciaország) 

 

A NUTRIMAN projektben bemutatott néhány komposzt Dél-Európában kapható. 

A zöldhulladékból és az "ACEA Pinerolese" eljárással anaerob fermentált vegyes hulladékból 
származó komposzt (ID: 210 - 1. ábra) a települési szilárd hulladék szerves frakcióinak anaerob 
lebontásából származó dehidratált szennyvízből, a különálló városi gyűjtésből származó zöld 
maradványokból és a szennyvíztisztító telep dehidratált szennyvizéből készül. 2,4% N (sz.a.), 
2,3% P2O5 (sz.a.), 1,3% K2O (sz.a.), 40% nedvességtartalommal rendelkezik. 

A "Biociclo" eljárással a zöld és élelmiszer-hulladékból előállított komposzt (ID: 260 - 2. ábra) 
biohulladékból, háztól házig gyűjtött élelmiszer-hulladékból és zöldhulladékból indul ki; és 
körülbelül 2,4% N (d.m.), 1,2% P2O5-t (d.m.) tartalmaz. 

Franciaországban az algákból és szarvasmarha-trágyából származó komposztot helyi 
komposztálási eljárással állítják elő (ID: 540 - 3. ábra). Szarvasmarha-trágyából, lótrágyából, 
szalmából és algákból készül, és 0,8% N (sz.a ), 0.71% P2O5 (sz.a.), 1.82 K2O (sz.a.) anyagot 
tartalmaz. 

 

    
1. ábra. ACEA komposzt (ID:210).    2.ábra BIOCICLO komposzt (ID:260).    3.ábra Francia komposzt (ID:540).    

 

Alkalmazási területek a mezőgazdaságban 

A komposztokat (ID: 210-260-540) 5-30 t/ha mennyiségben használják a talaj minőségének, 
az évszaknak és a növények tápanyag felvételének megfelelően. Számos gabona- és kertészeti 
növény termelésének javítására használhatók, például burgonya, búza, kukorica, szójabab, 
napraforgó, káposzta, tök, uborka, paradicsom, leveles zöldségek, zeller, póréhagyma, és 
felhasználhatók a virágkertészetben is, kertészet és szőlőültetvény. 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540
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Előnyök a gazdálkodók számára  

A komposzt nagy mennyiségű szerves anyagot biztosít, és a tápanyagok lassabb 
felszabadulása pozitív hatással van a növények fejlődésére, bizonyítva, hogy képes legalább 
részben helyettesíteni az ásványi műtrágyákat. 

A komposztok (ID: 210-260-540) mind felhasználhatók biogazdálkodásban. A hőmérséklet-
ellenőrzésnek és az érlelési időnek köszönhetően szagtalan termék. 

A komposztoknak alacsony a C/N aránya: a termékek jól stabilizáltak, de képesek növelni a 
talaj termékenységét. 

A savas talajokra jó hatással vannak. 

A komposztok lezárják az anyag- és tápanyagciklust: biztonságos szén-, nitrogén-, foszfor- és 
egyéb makro- / mikroelemek. 

A komposztok hozzájárulnak a talaj biológiai sokféleségének javításához a mikrobiológiai 
fauna és növényvilág növelésével. Növeli a talaj termékenységét. 

A tápanyagok alacsony kibocsátása jellemzi őket, és növelik a talaj kationcserélő képességét. 

Ezenkívül a komposztok csökkentik a kimosódást és növelik a vízvisszatartó képességet, és 
ezáltal csökkentik az erózió és a kiszáradás (szárazság) iránti sérülékenységet. 

Ezenkívül az ID 210 előemésztett, szelektíven gyűjtött szerves hulladékáramokból készül, és az 
integrált anaerob emésztési eljárás lehetővé teszi a biometán előállítását. 

 

Az alkalmazás szűk keresztmetszetei. Potenciális kockázat vagy korlátozás  

A komposzt alkalmazásának főbb szűk keresztmetszete az, amikor a terméket nitrogénre vagy 
foszforra érzékeny területen kell felhordani a 2000/60 / CE és a 91/676 / CEE irányelv helyi 
előírása szerint. Következésképpen az adagolási dózist a talaj tápanyag tartalma és a növény 
tápanyag felvétele alapján kell megválasztani. 

Végül a helyes szóráshoz ne feledje, hogy erősített láncokkal felszerelt trágyaszórót kell 
használni. Valójában, tekintettel a termék finomabb állagára a trágyához képest, lehetséges, 
hogy egy közönséges trágyaszóróval a termék a láncok alá csúszik, és olyan nyomást 
eredményez, amely megtöri őket. 

 

 

A felhasználás jogi keretei 

Speciális nemzeti jogi körülmények:  

ID:540 termék a francia szabvány szerint kerül előállításra NF U44-051. 

ID:210 “Registro Fabbricanti” szerint van regisztrrálva 00218/07 számon, termésnövelő 
anyagként forgalmazható 5 hagyományos termék (“Registro uso convenzionale”) és egy bio 
termék (“Registro uso biologico”). A termékek olasz nemzeti szabályozás szerint vannak 
engedélyezve (D.Lgs. 75/2010). 

ID:260 minőségi tanusítvánnyal rendelkezik, melyet  az olasz CIC (Consorzio Italiano 
Compostatori) állított ki, a az olasz nemzeti jogszabály szerint (D.Lgs. 75/2010). 
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EU Termésnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó rendelet (EU 2019/1009) 

ID:210 PFC (termék funkciós kategória) 3 A ‘Szerves Talajjavító’. Továbbá a CMC (Összetevő 
kategória) 3 ‘Komposzt’ vonatkozik rá.  

ID:260 ID:210 PFC (termék funkciós kategória) 3 A ‘Szerves Talajjavító’, ezen kívül a PCF 4, 
mint ‘Termesztő közeg’. Továbbá a CMC (Összetevő kategória) 3 ‘Komposzt’ vonatkozik rá.  

ID:540 is a PFC 3(A) : ‘Szerves Talajjavító’. 

Az összes termék (ID:210-260-540) biogazdálkodásban alkalmazható. 

 

A termék alkalmazásának gazdaságossági értékelése 

A komposzt termékek (ID: 210-260-540) gyártási ára kb. 2-20 € / t, a szükséges mennyiségtől 
és csomagolástól függően. Figyelembe véve a növekvő termés mennyiséget és minőséget, 
ezek a költségek általában fenntarthatóak (kb. 50-200 € / ha). 

Más műtrágyákkal ellentétben, amelyek alacsonyabb víztartalmuk miatt könnyebben 
szállíthatók és oszthatók el, a komposzt termékek előnyösebb, ha az előállító üzemhez 
legközelebbi helyen kerül kijuttatásra, mivel nagy mennyiségben (5-30 t / ha) szükséges 
alkalmazni. 

 

A legjobb gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó iránymutatás, figyelembe véve az adott 
terület sajátos körülményeit, a termék egyedi alkalmazásait (talajjavító szerv, termesztő 
közeg, termésnövelő anyag  

Alkalmazási dózisok 

 Talaj javító anyagként: 

o ID:210 10 - 30 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény tápanyagigényének 
függvényében) 

o ID:260  20 - 35 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény 
tápanyagigényének függvényében) 

o ID:540  10 t/ha - 25 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény 
tápanyagigényének függvényében) 

 Termesztő közegként:  

o ID:210  5-20% (v/v) más komponensekhez keverve; 0% a savszerető 
növényeken  

o ID:260  5-20% (v/v) más komponensekhez keverve; 0% a savszerető 
növényeken  

o ID:540  más komponensekhez keverve; 0% a savszerető növényeken  

 Szerves trágya: 

o ID:210  10 - 30 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény 
tápanyagigényének függvényében) 

o ID:260  20 - 35 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény 
tápanyagigényének függvényében) 

o ID:540  10 t/ha - 25 t/ha (a talaj minőség, évszak és a növény 
tápanyagigényének függvényében) 
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Hogyan kell tárolni, területre jutatni és milyen eszközök szükségesek 

A komposztokat száraz helyen kell tárolni, és nem szabad közvetlenül napfénynek kitenni. 
Különösen akkor, ha a komposzt nincs csomagolva, a komposzt tárolásának egyik 
legegyszerűbb módja ponyvával vagy műanyag lappal borított földön kell tárolni. Ez 
megakadályozza az eső és a hó lefolyásából származó felesleges nedvességet, de lehetővé 
teszi a nedvesség áthatolását és nedvesen tartását. Ne feledje, hogy a komposztok 
víztartalma magasabb (kb. 40%) az ásványi műtrágyákhoz képest, ami megnöveli a szállítási 
költségeket, szükségessé teszi a hektáronkénti nagy adagok alkalmazását ami megnehezíti a 
kijutattatást. Az anyag megrekedhet a trágyaszóró láncai alatt, így szóráskor nagyon 
óvatosnak kell lenni. 

 
 

További információ:  
 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260  

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540   
 
 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_210
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_260
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_540

